
مققن لققه محققل ل الرعققراب حيققث مققن الفصققل ضققمير أن لنققا سققبق وقققد
لضققمير أن لنققا قبله, وسققبق ما فيه يؤثر قبله, ول فيما يؤثر الرعراب, فل

فوائد:  الفصل
حاجققة ل مثل لققذلك الصققفة, وضققربنا رعققن الخققبر وتمييققز والحصر التوكيد

للرعادة.
يشققهد بمققا قققومه رعلققى المققؤمن الرجققل هققذا إنكار اليات هذه فوائد من

النجللاة إلللى أدعللوكم لللي ما قوم (( ويا:  قال حيث بصحته العقل
محققل فهققو صققحته رعلققى يققدل العقل كان ) وإذا) النار إلى وتدعونني
قققومه يقدرعوا الشيء, رجققل هذا يكون أن يعجب رعاقل إنسان رعجب, كل

النار.  إلى يدرعوهم ورجل النجاة إلى
قققال: أنققه الخطققاب, وجهققه فققي الحال الكريمة: مرارعاة الية فوائد ومن

إياه درعوتهم كانت لما الجنة, لكن إلى يدرعوهم أنه  مع)) النجاة (( إلى
طيب.  النجاة إلى يقول أن آثر الهل ك إلى

؟ اللققزوم يلزم, كيف ؟ الجنة دخول النار من النجاة من يلزم سؤال: هل
كققان نعم, ولققذلك هذا أو هذا داران, إما إل الخرة في ليس أنه  الدليل...

طيب. الجنة إلى مآلهم والنار الجنة بين يبقون الذين الرعراف أصحاب
بققه كفققر أنكققره أو بققالله أشر ك من كل الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن

ليللس مللا بلله (( وأشركمن:  كان, تؤخذ مهما ذلك في رعلم له فليس
)). علم به لي

أيضا لذلك الله, ويدل كجحود بالله الشرا ك الكريمة: أن الية فوائد ومن
عللن الغنيللاء أغنللي ( أنا:  القدسققي الحققديث فققي تعققالى اللققه قول

 .) وشركه تركته غيري معي فيه أشرك عمل عمل من الشرك
اللققه بعققزة هقؤلء المقؤمن الرجققل هقذا الكريمقة: تقذكير الية فوائد ومن

الغفللار العزيللز إلى أدعوكم (( وأنا:  لقوله وترهيبا ترغيبا ومغفرته
فقي ققوله: العزيقز, والققترغيب فققي ؟ الترهيب يكون الكلمتين أي ) في)

أرعلم.  قوله: الغفار, والله
سققبأ كملكققة معينيققن أشققخاص كلم مققن القققرآن فققي يققذكر : ما الطالب
؟ باللفظ أو بالمعنى يؤخذ هل فررعون آل ومؤمن
السابقة المم رعن وجل رعز الله ينقله مهم, يقول: ما سؤال : هذا الشيخ

 ؟ باللفظ أو بالمعنى هو هل
رعربية, وثانيا: لو لغة ليست هؤلء لغة شك, أول: لن ل الجواب: بالمعنى

واليققتين باليققة يحصققل الرعجاز معجزا, لن البشر كلم لكان باللفظ كان



الققذي هققو اللققه  لن... ؟ آيققة مققن تكلققم كققم المؤمن الرجل وهذا والثلثة
طيب.   بالمعنى بنفسه, فنقله صاغه
بلفظه الله كلم هو هل القدسي شيء, الحديث إلى يوصلنا : هذا الشيخ

 ؟ معناه أو
تكلققم يقول من لفظا, ومنهم به الله تكلم يقول من خلف: منهم فيه هذا
يقققول مققن والسلم, ومنهققم الصلة رعليه الرسول من والصياغة معنى به

طريققق فاسققلك رعافيققة في دمت معنى, ما ول لفظا تقل ول الله قال قل
الحققديث بيقن الفققرق أرعطنققي يققول النسقان يحققرج أحيانقا العافية, لكن

خيققر, لكققن فالسققلمة السلمة النسان أمكن إذا والقرآن, وأما القدسي
القدسققي الحققديث بيققن الفققرق رعن أخبرني لك ويقول الناس بعض يأتيك

وجققل, رعققز اللققه لفظ ليس القدسي الحديث أن هذا هو والقرآن, فالفرق
يقرأه ل القرآن, بحيث أحكام له ولثبت معجزا لكان الله لفظ كان لو لنه

ذلققك, أشققبه تحريفققه, ومققا رعلى يقدر أحد بطهارة, ول إل يمس جنب, ول
منتهي.  كله وهذا
اللققه بلققى, أليققس قلنققا ؟ اللققه قققال يقققول الرسول قائل: أليس قال فإذا

ل لغتهققم, هققذا بغيققر وهققو ذلققك أشققبه وما موسى قال فررعون قال يقول
يمنع. 

يكققون أن رعظيم, فإما إشكال رعلينا أشكل باللفظ الله كلم أنه قلنا لو ثم
سققندا أرعلققى كان واسطة بغير كان واسطة, فإن بغير أو جبريل بواسطة

واسققطة, فققأي بغيققر كققان جبريققل, وإن بواسطة القرآن القرآن, لن من
الرأس.  رعلى كفا نعطيه أو نخنقه ربما فإنه واسطة بغير يقول إنسان

وهققو إشققكال رعنققدنا صققار الواسققطة حققذف والرسققول بواسققطة جعله إذا
حققال كل هذا, فعلى رعن منزه وسلم رعليه الله صلى التدليس, والرسول

ومعنققى, والثققاني لفظققا اللققه كلم أنققه يقققول أحققد لكم قلت كما المسألة
اللققه قققال يقققول: نقققول يسققكت لفظققا, والثققالث ل معنى الله كلم يقول

لكققم قلت كما أسلم, لكن فهو السلمة للنسان حصل إذا ونسكت, وهذا
القدسققي, والحققديث القققرآن بيققن الفققرق أرعطنققي لققك: لزم يقول أحيانا
كلم القدسققي ومعنى, والحديث لفظا الله كلم الفرق, القرآن هذا نقول
طيب.  معنى ل لفظا الله
والقدسققي, النبققوي الحققديث بيققن بالفرق نطالبكم قائل: وحينئذ قال فإن
أن بينهمققا سققهل, الفققرق الرسول, نقققول: هققذا كلم النبوي الحديث لن

إلققى يضيفه القدسي والحديث الله إلى الرسول يضيفه ل النبوي الحديث



إذا المقامققات هققذه أن ارعلققم المسققألة, ثققم هذه في الشكال الله, انتهى
يفصل.   أن بد فل النسان ابتلي  إذا ولكن أسلم فهي السلمة حصلت

فققي نقققوله مققا يدركوا لم إخوانا معنا لن أستطرد أن أحب وأنا ذلك ومن
جميققع أن تعلمققون الجسققم, الجسققم لفققظ مثل ذلك المجالس, من بعض

أثبتققوا إذا أنهققم ادرعققوا الجسققم, حيققث مسألة رعلى تعطيلهم بنوا المعطلة
جسققما, حققتى اللققه يكققون أن يقتضققي فققإنه ذلك أشبه ما أو اليد أو الوجه

مقا لهقم نققول جسققم, ونحقن فهو استوى الله أن أثبتنا إذا يقول الستواء
ا دبوسقا جعلتموه الذي الجسم هذا ه تخرققون معلق لثبقات سقياج كقل ب

 ؟ الصفات
بعققض, رعققن بعضققه انفصققال يمكققن مخلققوق مكققون جسققم أنققه أردتققم إن

شققك, ومققن ول هققذا رعققن منزه يهلك, فالله وربما ينقص بعضه وبانفصال
كافر.  فهو ربه في هذا ارعتقد

يشاء, ويتكلققم, ويجيققء, وينققزل, ما يفعل ذات ذو أنه بالجسم أردتم وإن
لفظ إثبات جهة من حق, لكن فهذا به اللئقة بالصفات ويستوي, ويتصف

اللقه أن نفيققا ول جسققم اللققه إن إثباتقا تقل ممنوع, ل فهذا نفيه أو الجسم
نفيه.  ول إثباته يرد لم بجسم, لنه ليس
إنسققان جادلنققا إذا يفهمهققا, فمثل أن العلققم لطققالب ينبغققي مسققائل فهذه

الكققف فققالواجب لفظققه بارعتبققار أقول: أمققا ؟ الجسم في تقول ما ويقول
نستفصل.  فنحن معناه جهة من أما نفيا؛ أو إثباتا رعنه

نن:  القارئ ررو رك ذذ نت نس نف رل نما ((  رقو ذم نأ رك رض نل وو نف رأ رري نو ذم نلى نأ ره رإ لل لن ال رإ
نه لل رر ال رصي رد نب نبللا رع ذل ره ربا نقللا نو ره نف لللل رت ال نئا وي رروا نمللا نسلل نكلل نق نم نحللا رل نو ربلللآ

نن ذو نع ذر رء رف رب رسو نذا نع ذل رر ا لنا نن ال رضو نر ذع نها ري ذي نل ووا نع رد ويا رغلل رشلل نع نم نو ذو نيلل نو
رم رقو رة نت نع لسا رلوا ال رخ ذد نل نأ نن آ ذو نع ذر لد رف نش رب نأ نذا نع ذل ].46: ) [غافر) ا
فيها وقفنا سبق فيما فوائد بقي الرجيم الشيطان من بالله : أرعوذ الشيخ

)) تللدعونني أنا جرم (( ل ) بعدها) سيئة عمل (( من:  قوله رعلى
آخره.   إلى
لققه فليققس اللققه دون مققن يققدرعى مققا كل الكريمة: أن الية هذه فوائد من

تللدعونني ما أن جرم (( ل:  تعالى لقوله استجابة ول اسحقاقا درعوة
).) الخرة في ول الدنيا في دعوة له ليس إليه
أو مسألة درعوة درعوها سواء رعابديها تنفع ل الصنام هذه أن فوائدها ومن
رعبادة.  درعوة

مققا, حاجققة النسققان فيهققا يطلققب المسألة أن المسألة درعوة بين والفرق



بلسققان يدرعوا العابد لن درعاء العبادة كانت لله, وإنما يتعبد العبادة ودرعاء
نلتعققالى:  قققوله ذلققك رعلى ويدل العبادة هذه رعلى يثاب أن حاله نقا نو  ))

رم رك بب رني نر رعو ذد ذب ا رج نت ذس ذم نأ رك لن نل نن رإ رذي لل نن ا ررو رب ذك نت ذس ذن ني رتي نع ند نبللا )) رع
يسللتكبرون الذين (( إنقال:   ثم)) (( ادعوني] فقال: 60: [غافر
. طيب رعبادة الدرعاء أن رعلى هذا فدل))  عبادتي عن
مققرد وأن وجققل رعز الله إلى الرجوع الكريمة: إثبات الية هذه فوائد ومن

نظققائر لهققا الية  وهذه)) الله إلى مردنا (( وأنقوله:  في إليه المور
إلينللا (( إن ومنهققا: )) المللور ترجع الله (( وإلىتعالى:  قوله منها

إنللك النسللان أيهللا (( يا) ومنهققا: ) حسابهم علينا إن ثم إيابهم
إلللى (( وأنتعققالى:  قققوله ) ومنهققا) فملقيه قدحا ربك إلى كادح
إلققى الخلئققق مرجع أن كثيرة المعنى هذا في  واليات)) المنتهى ربك
. وجل رعز ربها
اليققة: مققن الدللققة وجققه السققراف الكريمة: تحريم الية هذه فوائد ومن

).) النار أصحاب هم المسرفين (( وأن
اليققة مققن الكفققر حد إلى يصل قد السراف الكريمة: أن الية فوائد ومن

الققذين فهققم النققار أصحاب وجدت  ومتى)) النار أصحاب (( همقوله: 
فيها. مخلدون هم والذين أهلها هم

(( وأنفقققال:  الرجققل هقذا إيمقان الكريمقة: ققوة اليققة هذه فوائد ومن
. ) طيب) النار أصحاب هم المسرفين وأن الله إلى مردنا

فققي يققدخل مققا أول أنققه شققك ل  لنه...التعريض,  استعمال فوائدها ومن
طيب.  صريحا بذلك يتكلم أن يشأ لم هؤلء, لكنه الجملة هذه
أن ممكققن ؟ الضققمار موضع في إظهار الية هذه في نقول أن يمكن هل

موضققع فققي فالظهققار حال كل تورية, ورعلى هذا نقول أن نقول, وممكن
منها: فوائد القرآن. وله في كثير العربية, وهو اللغة أساليب من الضمار

لققم ومققن حقققه فققي اسققتعمل الحكققم, مققن ليعققم العمققوم: يعنققي إرادة
يستعمل. 

مققن حكققم رعليققه معلقققا الوصققف جققاء إذا لنققه العلققة: التعليققل بيان ومنها
الوصف. هذا رعلية رعلى ذلك دل الحكام
يققذكروا أن السققياق مقتضققى كققان الققذين هققؤلء رعلققى التسققجيل ومنهققا

الوصف.  هذا يقتضيه بما بالضمير
بققأنهم هققؤلء رعلققى العلققة, الحكققم التعميم, بيققان فوائد: إرادة ثل ث فهذه

طيب.  الوصف لهذا مستحقون



المققؤمن: الرجققل هققذا كلم بقيققة فققي وتعققالى تبققار ك اللققه قققال ثققم
يختصققان كلهمققا وسققوف )) السققين لكللم أقللول مللا  فستذكرون((

فهي وسوف السين تقبل كلمة رأيت رعلماته, وإذا ومن المضارع بالفعل
تققدل القققرب, وسققوف  رعلققى تققدل يفترقان, السين مضارع, لكنهما فعل
إفادتها مع قريب, وهي رعن أي))  (( فستذكرونالمهلة, فقوله:  رعلى

مللا (( ستذكرون يحصققل أن لبد أمر هذا أن يعني التحقق تفيد القرب
مققا غايققة لن ببعيققد ليققس العذاب, وهققذا رعاينتم إذا ؟  متى)) لكم أقول
أقللول ما (( فستذكرون قريب آت وكل آجالهم تنتهي أن وبينه بينهم
لم ثم شيء فعل رعن ناصح نصحك لو ذلك, كما ينفعهم ل  وحينئذ)) لكم
الناصققح, قققول ستذكر فإنك وخيمة رعاقبته رأيت ذلك نصيحته, وبعد تقبل

وحزنا.  ندما تذكره
أن يصققح ول للسققتئناف هنققا  الواو)) الله إلى أمري (( وأفوضقال: 
إلققى أمققري وسققأفوض المعنققى لكققان رعاطفة كانت لو لنها رعاطفة تكون

الله, إلى أمري أفوض المعنى: وأنا المعنى, بل هذا ليس هذا الله, ولكن
وجل, وقوله: رعز الله إلى أكله أي الله إلى للستئناف, أفوضه هنا فالواو

كلققه الشققأن الشققأن, أي بققه والمققراد يعم مضاف مفرد  هذا)) (( أمري
فققي الله شاء إن وسيأتي التوكل من يكون ما غاية  وهذا)) الله (( إلى

الفوائد. 
وهققو السققابق للحكققم تعليليققة الجملة  هذه)) بالعباد بصير الله (( إن

اللققه إلققى أمره فوض يقول: لماذا قائل الله, كأن إلى أمري قوله: أفوض
بأحوالهم,  أي)) بالعباد (( بصير بالعباد؛ بصير تعالى الله بأن فأجاب ؟

أيديهم بين ما يعلم ورعل جل شؤونهم, فهو وجميع ومستقبلهم وحاضرهم
أحوالهم.  كل خلفهم, يعلم وما

فقققال: تورعدوه كأنهم  يعني" دينه بمخالفة توعدوه لما ذلك " قال
رعليققه, والظققاهر دليل الية في ليس التورعد الله, ولكن إلى أمري أفوض
مققن أيققس حيققن ذلققك قال ولكنه تورعدوه حين ذلك يقل لم أنه أرعلم والله

أقللول مللا (( فستذكرونلهققم:  كققالمودع لنصيحته, فقققال يمتثلوا أن
نصيحة من يلزمني بما قمت لني الله إلى أمري فأفوض أنا  وأما)) لكم
رعلي.   يجب ما أكثر وهذا
يققرد أيضققا ) هققذا) مكللروا ما سيئات الله (( فوقاه:  تعالى الله قال
المكر أن مكرا, إذ هذا يكن لم بالقتل تورعدوه لو لنهم المؤلف كلم رعلى

هققذا يكققن لققم بالقتققل تورعققدوه لو يشعر, أما ل حيث من بالغير اليقاع هو



مكللروا مللا سلليئات الله (( فوقاه واضحا؛ صريحا هذا كان مكرا, بل
إلققى الصفة إضافة باب من هنا السيئ, فسيئات مكرهم من  أي: نجاه))

المكللر يحيللق (( ولتعالى:  الله قال السيء, وقد المكر أي موصوفها
والغققدر والخققداع  المكققر)) مكللروا (( ما) وقوله: ) بأهله إل السيئ
وهققو واحققد شققيء حققول تدور متقاربة ألفاظ كلها ذلك أشبه وما والمحال

يشعر.  ل حيث من بغير ك توقع أن
رعلققى العائققد أن هذا في  بين" القتل من )) به مكروا قال: " (( ما

به.  مكروا والتقدير: ما محذوف ما قوله في الصلة
(( سللوء معلله )) قومه فرعون (( بلآل )) نزل قال: " (( وحاق

بمعنققى ليسققت بأنهققا تشعر نزل, لكن  حاق: بمعنى" )) الغرق العذاب
تقريققبي, حققاق: القققاف تفسققير بققالنزول تفسيرها وجه, وأن كل من نزل

نققزل, فالظققاهر مققن أشد بهم, وهذا المعنى: حاط فكأن الطاء من قريبة
مجققرد وجققه رعلققى نققزل بمعنققى بهم, وليست محيطا نزل بمعنى حاق أن

معنى.  إضافة بدون
غيققره:  وقققال" " قللومهالمؤلققف:   قققال)) فرعللون (( بلللآلوقققوله: 

قومه, وأما هم إنما اتبعوه الذين لن متقارب المعنى أن أتبارعه, والظاهر
نسققائهم؛ ويسققتحيي أبنققائهم يذبققح كققان بل يتبعوه لم فإنهم إسرائيل بني

العذاب أن الظان يظن لئل  ذكرها" فرعون)) وقوله: " معه (( بلآل
إنمققا فررعققون آل كققان أبققدا, إذا يمكن ل هذا دونه, ولكن فررعون بآل نزل
إن هققؤلء, ثققم من بالله أكفر ففررعون بالله كفروا لنهم العذاب بهم نزل

بققد ول مقققدمهم هو فلن فلن, فإن آل قال: أكرم إذا النسان أن الظاهر
لغة.  فيهم يدخل أن

إلققى الصققفة إضققافة بققاب مققن أيضققا  هققذا)) العللذاب (( سوءوقققوله: 
الغرق, وهققذا بأنه المؤلف السيئ, وفسره المعنى: العذاب أي موصوفها

آل بهقا أصقيب أخققرى رعقذابات هنقا ك العقذاب, لكققن سواء من أنه شك ل
الثمللرات من ونقص بالسنين فرعون آل أخذنا ((ولقدفررعون: 

الطوفللان عليهللم (( فأرسلللناتعققالى:  ) وقققال) يللذكرون لعلهم
العققذاب؛ سققوء مققن هققذا ) كققل) والدم والضفادع والقمل والجراد
ظهققر, مققا يفسققد أن لجققل نبققاتهم, والقمققل مققن بققذر ما ليغرق الطوفان

هذه وجدوا يشربونه إناء أخذوا كلما صاروا الماء, لنهم لتفسد والضفادع
غيققره, مققن أو النققف مققن إمققا الققدم نزيققف هققو ملته, والدم قد الضفادع
ضفادع, بعققد قمل, الماء ادخروه غرق, ما وجه, بالزروع كل من فعوقبوا



فهلكوا.   دما ينزف يخرج الجسم به ويتغذى الجسم إلى يصل أن
بذر, الجققراد ما الزروع, يغرق غرق ودرجات: الطوفان الترتيب فيه وهذا
الماء, تفسد ادخر, والضفادع ما يفسد الزرع, والقمل ظهر, تأكل ما أكل

أنققه يقققدر الققذي بالطعققام الغققذاء مققن حصل ما تذهب النزيف وهو والدم
للققه الغرق, أن هو العذاب, والنهاية سوء من الفات, فهذا هذه من سلم
بالبحر.   فررعون آل أغرق

الجملققة )) هققذه وعشلليا غللدوا عليهللا يعرضللون النللار(( قللال: 
خبرها.  الجملة مبتدأ, ويعرضون مستأنفة, فالنار

تحرقهققم, لن أنققه معناهققا  ليققس)) وعشيا غدوا عليها (( يعرضون
رعليهققا يعرضققون ورعشيا, لكنهم غدوا يصلونها لقال: النار ذلك أراد لو الله

رعليهققا بالله, يعرضققون والعياذ يطيقون ل ما ورعذابها سمومها من فيأتيهم
الققدوام, المققراد أن المسققاء, والظققاهر فققي الصققباح, ورعشققيا فققي غققدوا

فقط:  الوقتان هذان المراد أن ويحتمل
رزقهللم (( ولهللموتعالى:  تبار ك الله بقول له يستدل الول: فقد فأما

الزمن. كل في ) يعني) وعشيا بكرة فيها
النهققار أول فققي أي اللفققظ ظققاهر هققذا أن يقققال أن الثققاني: فيمكققن وأما

أنها أملوا رعنها صرفوا إذا ثم النهار أول النار رعلى يعرضون وآخره, وأنهم
كقون السققتمرار, لن مقن أشققد هقذا إليهقم, فيكقون فتعققود إليهم تعود ل

آيسققا مسققتمرا كققونه مققن أشققد يعود ثم رعنه العذاب اندفاع يأمل النسان
أن أرادوا (( كلماالنققار:  لصققحاب تعققالى اللققه قققال زواله, ولهققذا من

). ) فيها أعيدوا منها يخرجوا
)) السللاعة تقللوم ويوم وعشيا غدوا عليها يعرضون " (( النار

قققراءة  هققذه)) " العذاب أشد فرعون (( آل )) يا (( أدخلوا يقال
الجنة: لهل تعالى قوله والذلل, بخلف الهانة به والمقصود أمر ادخلوا

آل (( ادخلللواهققذه:  أمققا للكققرام  هققذه)) آمين بسلم (( ادخلوها
بالله,  والعياذ للهانة  هذه)) فرعون
أنهققا إلققى إشققارة"  آل " يابقققوله:  المؤلققف  فسققرها)) (( آلوقوله: 
قراءة " وفي فررعققون آل يققا المحذوفققة, ادخلققوا النققداء بيققاء منصوبة
آل  طيققب: أدخلققوا" للملكئكللة أمللر الخللاء وكسللر الهمللزة بفتللح

" (( أشللد فررعون آل أدخلوا للملئكة يقال القيامة فررعون, يعني: ويوم
العافية.  الله  نسأل" جهنم )) عذاب العذاب

الفوائد:  من اليات هذه في



(( فوقاهلقققوله:  رعليققه توكققل مققن حسب وتعالى سبحانه الله أول: أن
 )). مكروا ما سيئات الله

)) الللله إلللى أمللري وأفللوض لكم أقول ما  فستذكرونطيب: ((
الفوائد: من اليات هذه في

كلمه يذكرون سوف بأنهم المؤمن ينصحهم الذين هؤلء تحذير أول: بيان
الذكرى. هذه تنفعهم ل حال في حق أنه ويعرفون

قققال: حيققث المققؤمن توكققل الكريمققة: قققوة اليققة هققذه فوائققد ومققن
أن أراد إذا مؤمن كل رعلى يجب  وهكذا)) الله إلى أمري (( وأفوض

قققال: تعققالى اللققه اللققه, لن إلققى أمققره فليفققوض وتسققهل أمققوره تقضى
رعليققه اللققه صلى لنبيه  وقال)) حسبه فهو الله على يتوكل (( ومن
)) المللؤمنين من اتبعك ومن الله حسبك النبي أيها (( ياوسلم: 

. وناجح رابح فهو حسبه الله كان ومن
رعبققاده بكل وتعالى سبحانه الله رعلم الكريمة: إثبات الية هذه فوائد ومن

والرعيان. الحوال يشمل  وهذا)) بالعباد بصير الله (( إنلقوله: 
توكققل مققن يكفققي وتعققالى سققبحانه اللققه بعققدها: أن التي الية فوائد ومن

مللن سلليئات الله ((فوقاهتعالى:  الله لقول رعدوه من رعليه, فيحميه
)). مكروا

(( مالقققوله:  المسققلمين أرعققداء مققن الكريمة: التحققذير الية فوائد ومن
ولكنهققم بالعققداوة يواجهققونهم ل قققد المسققلمين أرعققداء  وأن)) مكللروا
كققثير, القققرآن فققي اللققه, وهققذا أرعداء مكر المؤمن بهم, فليحذر يمكرون

اللذين بلك يمكلر (( وإذوسققلم:  رعليققه الله صلى لنبيه تعالى الله قال
الللله ويمكللر ويمكللرون يخرجللوك أو يقتلوك أو ليثبتوك كفروا
وأكيللد كيللدا يكيدون (( إنهمتعالى:  ) وقال) الماكرين خير والله
). ) رويدا أمهلهم الكافرين فهمل كيدا
يغزونهققم لكنهم بالعداوة المسلمين يجابهون ل أنهم الله أرعداء مكر ومن
تشققاهدون السيئة, كمققا والخلق المنحرفة بالفكار يشعرون ل حيث من
إليهققا يجققرون بالمسققلمين المسققلمين أرعققداء يفعققل مققا وتسققمعون الن

والمسقمورعة, والمقققروءة المرئيقة الرعلم وسقائل مقن السقافلة الخلق
الملبققس, وغيققر الملبققس فققي السققلم دين يخالف ما كل إليهم يوفدون

كمسققألة فائققدة بل سققدى أوقققاتهم لذهققاب الطائلققة بققالموال يغرونهققم
مكققرا بهققم يمكققرون المسققلمين أرعققداء أن أشبهها. فققالمهم وما الرياضة

يعرفققونه, ل أنهققم أو المكققر بهققذا يهتمون ل أنهم إما رعظيما, والمسلمون



نحذر.  أن رعلينا الواجب حال كل رعلى ولكن
بإحسققانه المحسققن يجققازي تعققالى اللققه الكريمققة: أن اليققة فوائققد ومققن

فققي تكققون بإسققاءته المسققيء إجققازة بإساءته, وتكققون المسيء ويجازي
الحقيقققة فققي هققو بالعققذاب أرعققدائك أخققذ للمحسققن, لن مجازاة الحقيقة
سلليئات الللله (( فوقللاهقوله:  من بذلك, تؤخذ تفرح وأنت لك انتصار

جققزاء تعالى الله ) فبين) العذاب سوء فرعون بلآل وحاق مكروا ما
. هؤلء وجزاء هذا

يعرضللون (( النار:  لقوله القبر رعذاب الكريمة: إثبات الية فوائد ومن
). ) وعشيا غدوا عليها
والجماع:  والسنة بالقرآن ثابت القبر ورعذاب

غللدوا عليهللا يعرضللون (( الناراليققة:  هققذه مثققل القرآن: ففققي أما
قققوله:  لن)) ادخلللوا السللاعة تقوم قال: (( ويوم )) ثم وعشيا

أدخلققوا, أو ادخلققوا بالفعققل بعققده, المتعلققق بمققا متعلق زمان يوم, ظرف
يكققون ورعشيا غدوا النار رعلى القيامة, ورعرضهم يوم بعد إل يكون ل وهذا
بققالقرآن ثققابت أنققه لكققم القققبر, قلققت رعذاب إثبات ففيه القيامة يوم قبل

هذا.  مثل ففي القرآن والجماع, أما والسنة
ذووتعالى:  تبار ك الله قول القرآن أدلة ومن نل نو نر ى ((  رذ نتلل نن رإ رمو رل لظللا ال
رت رفي نرا نم رت نغ ذو نم ذل رة ا نك ركئ نمل ذل رطوا نوا رس ذم نبا ره ردي ذي رجوا نأ رر ذخ رم نأ رك نس رف نأن

نم ذو ني ذل نن ا ذو نز ذج نب رت نذا رن نع رهو ذل هنققا اليققوم ؟ مققتى ] اليوم93: ) [النعام) ا
رعلى ذلك موتكم, فدل يوم هو الذي اليوم هذا الحضوري, يعني للعهد ال

طيب.  القبر رعذاب ثبوت
وخاصة:  رعامة متنورعة وجوه رعلى كثيرة ذلك في متواترة فهي السنة أما

يعققذبان: بقققبرين مققر حيققن وسققلم رعليققه اللققه صققلى الخاصققة: قققوله مقن
. ) كبير في يعذبان وما ليعذبان ( إنهما

ون المسقلمين الجماع: فكقل وأما مقن بقالله صقلواتهم: أرعقوذ فقي يقول
رعقيدتنا.  من وهو فيه إشكال ل أمر وهذا القبر؛ رعذاب ومن جهنم رعذاب

رعليهمققا أو الققروح رعلققى أو البققدن رعلققى يكون العذاب قائل: هل قال فإن
 ؟ جميعا

الملكيققن, مسققائلة حيققن البدن رعلى يكون العذاب أن السنة نقول: ظاهر
والمرتللاب المنللافق أن أخللبر وسلم عليه الله صلى النبي فإن

فيضللرب فقلتلله شلليئا يقولللون الناس سمعت أدري يقول: ل
الثقلن إل شلليء كللل يسمعها صيحة فيصيح حديد من بمرزبة



والمققراديسللمعه.  شيء يسمعونه, وكل ل فإنهم والجن النس
البعيققدة الققدنيا أقطققار فققي كان من يسمع, أما بحيث منها قرب من بذلك

لقققوله: البققدن المسققائلة حيققن يعققذب الققذي أن رعلققى يققدل فل, وهققذا
. ) ( فيضرب

قققال كمققا بالبققدن تتصققل وقد الروح رعلى العذاب أن فالصل ذلك بعد أما
طائققل ل بحث قلنا: هذا شئنا الله, وإن رحمه تيمية ابن السلم شيخ ذلك

جقاء مقا حسقب رعلقى الققبر رعذاب الصحابة, فنثبت رعنه يسأل تحته, ولم
. ننقص ول نزيد ل والسنة الكتاب في

يعرضلون (( النلارلقققوله:  النققار الكريمة: وجققود الية هذه فوائد ومن
رأى وقققد والسققنة القققرآن فققي ثققابت  ووجودهققا)) وعشيا غدوا عليها
بالنققاس يصققلي وهققو رعليققه رعرضت حين النار وسلم رعليه الله صلى النبي
. الن موجودة يعذب, فالنار من فيها الكسوف, ورأى صلة
(( ويومتعققالى:  لقققوله السققارعة قيققام الكريمة: إثبققات الية فوائد ومن

. )) الساعة تقوم
مققا أن نعققرف الناس, وبهذا ستقوم, وسيبعث وأنها بالسارعة نؤمن ونحن
مثل: إنهققم يقولقون فيققدفن الرجققل يمققوت حين اليوم الناس بعض يذكره
مثققواه قلققت: إلققى كفققر, إذا كلمة الكلمة الخير, هذه مثواه إلى به ذهبوا

للنسققان, مرحلققة آخققر هققذا ذلققك, وأن بعققد بعث ل أنه يعني الخير, فهذا
معناها يعرف وهو الكلمة هذه قال من إن نقول هكذا, ولهذا المر وليس
الخيققر مثواه وقال: إلى قالها من للبعث, أما منكر لنه كافر فإنه ويريده
الكفقر, ولهققذا العبقارة ظققاهر صقحيح, لكقن فهذا المشاهدة الدنيا بارعتبار

محققل إلققى بققه قققبره, ذهبققوا إلققى به مثل: ذهبوا منها, ويقال التحرز يجب
زيارته. 
زرتللم حتى التكاثر (( ألهاكم:  تعالى الله قال زيارة القبر أن الواقع

ليققس الزائققر إن قققال: واللققه يقرأهققا رجل أرعرابي سمع ) ولما) المقابر
هققو مققا وصققدق, الزائققر القققبر هققذا وراء شققيئا هنققا ك أن بمسققتقر, يعنققي

طيب. ويمشي مستقر, يزور
من قلبية, تؤخذ وإهانة بدنية إهانة الكفار الكريمة: إهانة الية فوائد ومن

بهقذا تقأثر قلقوبهم أن شك )) ول فررعون آل وإهانتهم: (( أدخلوا توبيخهم
بالله. والعياذ والندامة الحسرة وستجد

آل قققال: ادخلققوا كأنه فررعون آل رعلى الكريمة: التنكيت الية فوائد ومن
تبكيققت نققوع ل, ففيهققا أو آلققه مققن تكونوا أن ينفعكم هل وانظروا فررعون



لهؤلء.
أهققون قبلهققا مققا كققل العققذاب, وأن أشد النار أن الكريمة الية فوائد ومن
نقققول العذاب, كققذلك أشد أنها شك  ول)) العذاب (( أشدلقوله:  منها

بشققيء فليققس القققبر فققي النعيققم مققن المققؤمن يجققده للنعيم, ما بالنسبة
قبله وما الجنة بدخول يكون النعيم القيامة, فأكمل يوم يجده لما بالنسبة

نعم.  يديه بين كالتقدمة فهو
 ...: الطالب
حيققث اللحققاد أهققل درعوى دفع رعلى به يستدل يستدل, لكن ما : لالشيخ

القققبر نحفققر ويعذب, ونحققن قبره في يقعد الميت إن تقولون قالوا: إنكم
أنققه يققرى النائم هذا بأن رعليهم فنرد رعليه؛ هو ما رعلى باق الميت أن ونجد

يتغيققر, حققتى لققم فراشققه رعلققى وهو جاء وأنه ذهب وأنه منعم وأنه معذب
كققان إن بالحاضققر, ثققم الغققائب قس ظهره, فنقول رعن سقط ما اللحاف
در ك الققبر رعقذاب إيمانقا لكقان بقالغيب إيمانقا يكقن لقم رعليقه بقالطلع ي

فققإن الشيء رعاين إذا النسان ينفع, يعني ل بالشهادة بالشهادة, واليمان
ل يؤمنون, ولكن تراهم الجل حضور رعند الكافرين ينفع, ترى ل به إيمانه

الذي إل إله أنه آمنت (( قالالغرق:  أدركه لما ذلك, فررعون ينفعهم
 )). المسلمين من وأنا إسراكئيل بنو به آمنت


